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ALE. Bohus Räddnings-
tjänstförbund har 
sammanställt statistiken 
över antalet utryckning-
ar för 2013.

Glädjande nog blev 
det en osedvanligt lugn 
avslutning på fjolår-
et, inte ett enda larm 
föranlett av levande ljus 
och heller inga allvarli-
ga trafikolyckor.

– Däremot hade vi 
en hektisk vår med ett 
antal gräs- och skogs-
bränder, förklarar Hans 
Trengereid, operativ 
samordnare på BORF.

2013 innehöll inga större av-
vikelser mot året innan. Totalt 
noterades 835 larm för hela 
Bohus Räddningstjänstför-
bund varav 167 insatser för 
Nol och 57 för Surte.

– Inga dramatiska föränd-
ringar jämfört med tidigare 
år. Det vi kan konstatera är att 

nya E45 genom Ale har fått till 
följd att antalet trafikolyckor 
har minskat och även omfatt-
ningen av skadorna då olyckan 
trots allt är framme. Det beror 
naturligtvis på att det numera 
är skilda körfält på vägsträck-
an, säger Hans Trangereid.

Vårmånaderna mars, april 
och maj, genererade fler in-
satser för BORF:s brandmän 
än vad som är brukligt vid 
denna tid på året. Det var 
den extremt torra våren som 
orsakade en våg av gräs- och 
skogsbränder.

– Trots att det rådde eld-
ningsförbud under lång tid 
valde många att trotsa för-
budet. Det hjälpte inte att 
myndigheter och kommuner 
utfärdade varningar. Man ska 
definitivt ha respekt för hur 
fort elden kan sprida sig ut-
omhus, det räcker med en li-
ten vindpust, förklarar Hans 
Trengereid.

– Däremot tycks vår infor-
mationskampanj om levande 

ljus i hemmen haft en positiv 
inverkan på kommuninvånar-
na. Vi hade inte ett enda larm 
under jul- och nyårshelgen 
kopplat till detta. Det förekom 
bara ett fåtal trafikolyckor i 
vårt område, vilket vi natur-
ligtvis är tacksamma för.

Den enskilt största händel-
sen för BORF i Ale var när 
Nödinge bygdegård brann ner 
till grunden i slutet av oktober.

– Under några veckor hade 
vi flera vad polisen misstän-
ker vara anlagda bränder; 
containers och bilar. Detta är 
en larmkategori som kräver 
onödiga resurser. Vi, polisen 
och kommunen måste jobba 
tillsammans för att komma 
till rätta med problemet, säger 

Hans Trengereid.
Hur ser personalsituatio-

nen ut för BORF i Nol och 
Surte?

– Det sker en ständig re-
kryteringsprocess. Det råder 
ingen akut brist på deltids-
brandmän som det är nu, men 
vi lever i en föränderlig tid 

där förhållandena kan skifta 
snabbt. Vi försöker alltid att 
ligga lite plus på folk i Ale. In-
formation om vår rekrytering 
finns på hemsidan. Där ger vi 
också tips och råd om brand-
skydd i hemmet, avslutar Hans 
Trengereid.

JONAS ANDERSSON

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Lugn avslutning på året

Nödinge bygdegård totalförstördes i en brand i slutet av oktober. Det var den enskilt största rädd-
ningsinsatsen för Bohus Räddningstjänstförbund i Ale under 2013.

Hans Trengereid, operativ sam-
ordnare på Bohus Räddnings-
tjänstförbund.
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– Men torr vår genererade många larm

lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-33 16 44 
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension,  
studiemedel och andra inbetalningar till ditt  
nya privatkonto hos oss. 

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

ALE. Rälsbrottet vid Olskro-
ken, som lokaltidningen rap-
porterade om i förra numret, 
har åtgärdats och det innebär 
att tågtrafiken på Alependeln 
går som vanligt igen.  

Det var i början av förra 
veckan som Västtrafik tving-
ades reducera tågtrafiken på 
Alependeln och Bohuståget 

på grund av ett rälsbrott vid 
Olskroken i Göteborg. Tra-
fikverkets arbete med att åt-
gärda rälsbrottet tog kortare 
tid än beräknat och redan 
under torsdagseftermiddagen 
kunde tågtrafiken återgå till 
ordinarie tidtabell.

JONAS ANDERSSON

Alependeln går som vanligt

ALE. Under 2013 an-
mäldes 1 636 brott i Ale 
kommun.

Det är en ökning med 
77 anmälningar jämfört 
med året innan.

– Ale är fortfarande 
relativt förskonade 
från den grova brotts-
ligheten. Däremot finns 
det områden runt Ale 
gymnasium och Klöver-
stigen som sticker ut i 
negativ riktning där vi 
ser en storstadsmenta-
litet, säger Senad Meldo 
och Johan Anderland 
hos polisen i nordost.

Det är ingen svindlande ök-
ning men statistikrapporten 
från Polismyndigheten i Väs-
tra Götaland visar ändå på att 
brottskurvan för Ale pekar 
svagt uppåt.

– Vad vi kan konstatera är 
att pendeltågsstationerna har 
blivit nya arenor, ett nytt till-

fälle för tjuven att begå brott. 
Ta exempelvis cykelstölderna 
som sköt i höjden under som-
marmånaderna. Totalt hade 
vi 27 fler cyklar som tillgreps 
2013 jämfört med 2012. Mer-
parten skedde vid stationerna, 
förklarar Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

– Vidare har det anmälts en 
hel del klotter på Alependeln 
vilket gör att parametern för 
skadegörelse har ökat. Väst-
trafik har nolltolerens och 
anmäler varje enskilt fall av 
klotter och annan typ av ska-
degörelse, säger Lotti.

Flest larm i Nödinge
Fjolårets siffror visar att Nö-
dinge var den ort som genere-
rade flest larm till polisen, en 
ökning från 414 anmälningar 
till 452.

– Nödinge och Älvängen, 
som förra året ökade anta-
let anmälningar från 290 till 
352, är de två största orterna 

där det bor flest invånare och 
där flest personer rör sig. I 
Nödinge finns en förhårdnad 
klick där attityden hos ung-
domarna skiljer sig från övri-
ga platser i kommunen. Det 
finns två platser i polisområde 
nordost där vi ofta råkar ut för 
skadegörelse på våra fordon 
och det är Hammarkullen och 
Nödinge. Det säger en del, 
konstaterar Senad Meldo.

– I Älvängen har Resecen-
trum blivit ett tillhåll för ung-
domarna och det har medfört 
en del oroligheter i samhället. 
Ett större föräldraansvar hade 
i många fall varit önskvärt.

Hur ser drogsituationen 
ut i Ale?

– Det figurerar droger, det 
går inte att säga något annat. 
Jag vill ändå påstå att vår ung-
domsenhet har bra koll i Ale. 
SSPF-arbetet (skola, sociala, 
polis och fritid) medför att vi 
har bra bild över vilka indivi-
der det handlar om, säger Se-
nad Meldo.

– Jag vill också lyfta fram 
de så kallade fältarna, som ska 
ha cred för det arbete som de 
gör. Vidare är det en styrka 
som Ale har att ha anställda 
trygghetsvärdar på pendelsta-
tionerna.

De bilrelaterade brot-
ten minskade i fjol, däremot 
skedde fler anmälda bostads-
inbrott. Värst utsatta var in-
vånarna i Surte, Nödinge och 
Älvängen.

Ökad brottslighet i Ale

– Det är tre grupper som 
begår den här typen av brott. 
Det är ungdomar, kringre-
sande ligor och personer som 
måste finansiera sitt missbruk. 
Grannsamverkan är en fram-
gångsrik metod, men då krävs 
samtidigt ett engagemang av 
de boende. Som fastighetsä-
gare bör man sätta sig in i hur 
en tjuv resonerar. Har man en 
insynsskyddad bostad, en bak-
sida där det är kolsvart och en 
lättforcerad altandörr så bör 
vederbörande tänka till på nå-
gon form av åtgärd, säger Jo-
han Anderland.

Har larm en avskräckan-
de effekt?

– Ja, men det ska vara ett 
fullgott larm med siren och 
blixtljus på utsidan. Det gör 
grannarna uppmärksamma 

och leder även väktare och po-
lis omedelbart till rätt adress.

I slutet av oktober totalt-
förstördes Nödinge bygde-
gård i något som rubricerades 
som en mordbrand. Samma 
natt eldhärjades dessutom fem 
bilar på orten. Därutöver har 
det skett flera containers- och 
bilbränder i Ale. 

Ser polisen något sam-
band?

– Vår teori är att det är en 
och samma gärningsman. Det 
är den där sista lilla pusselbi-
ten som fattas i utredningen. 
Är det någon som sett eller 
hört något tar vi tacksamt 
emot tips. I en förlängning har 
vi emellertid gott hopp om att 
kunna gripa en gärningsman, 
avslutar Senad Meldo.

JONAS ANDERSSON

Går igenom statistiken. Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug flankeras här av polismännen 
Johan Anderland och Senad Meldo.
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